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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan sains mempunyai peran yang penting dalam menyiapkan anak 

memasuki dunia kehidupannya. Sains pada hakekatnya merupakan sebuah produk 

dan proses. Produk sains meliputi fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Sedangkan proses sains meliputi cara-cara memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan pengetahuan yang mencakup cara kerja, cara berfikir, cara 

memecahkan masalah dan cara bersikap. Oleh sebab itu, sains dirumuskan secara 

sistematis, terutama didasarkan atas pengamatan, eksperimen dan induksi 

Pendidikan sains memiliki potensi yang besar dan peranan strategis dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi 

eraindustrialisasi dan globalisasi (Mudzakir, 2009). 

 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dikalangan peserta didik 

masih dianggap sebagai produk, yaitu berupa kumpulan konsep yang harus dihafal 

sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan peserta didik pada aspek 

koognitif (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan 

menciptakan). Namun, pada kenyataannya aspek pada tingkat yang tinggi seperti 

analisis mengolah masalah mengevaluasi dan menciptakan belum bisa dilatihkan 

kepada peserta didik. Peserta didik masih kesulitan dalam menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari–hari (Sari, 2012). 

 Tujuan utama dalam pembelajaran sains adalah untuk membangun literasi 

sains siswa, yang termasuk dalam literasi sains adalah tentang pemahaman atas 

prinsip-prinsip sains dan pemahaman bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat 

dikembangkan. Peserta didik yang memiliki kemampuan literasi sains dapat 
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menumbuhkan kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, 

bersifat kritis, menguasai teknologi, adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan zaman, serta melek sains. Oleh karena itu, untuk menjadi orang 

yang melek sains maka peserta didik perlu dibekali kemampuan literasi sains. 

 Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, 

mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti 

dalam rangka memahami dan serta membuat keputusan berkenaan dengan alam 

dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktifitas manusia. 

Pentingnya literasi sains untuk dikuasai siswa dalam kaitannya dengan bagaimana 

siswa dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-

masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat tergantung pada 

teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan (Deryati, 2013). 

 Sikap ilmiah merupakan perbuatan yang berdasarkan pada 

pendirian/pendapat/keyakinan. Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering 

dikaitkan dengan sikap terhadap sains. Sikap ilmiah sangat penting bagi peserta 

didik karena dapat meningkatkan daya kritis peserta didik terhadap fenomena 

alam yang dihadapi. Sikap harus ada dalam diri peserta didik, karena sikap 

menentukan keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang berminat dalam suatu 

mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal, oleh 

karena itu semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta 

didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan (Putra, 2018). 

 Model Pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan salah satu model 

pembelajaran inkuiri yang pelaksanaan penyelidikannya dilakukan oleh peserta 

didik dengan berdasarkan pada petunjuk- petunjuk guru atau LKPD atau modul 
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atau buku yang relevan. Petunjuk yang diberikan pada umumnya berupa 

pertanyaan-pernyataan yang membimbing. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing banyak melibatkan keaktifan peserta didik, peserta didik didorong 

untuk lebih belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk mereka 

sendiri yang melibatkan proses mental dengan kegiatan-kegiatan antara lain 

mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data dan membuat kesimpulan (Novitasari, 2017). 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMP 

Negeri 2 Konsel pada guru bidang studi IPA yang mengajar pada kelas VIII, 

peneliti mendapatkan bahwa kurangnya aktivitas siswa dalam merespons 

pembelajaran, siswa hanya berperan sebagai pendengar sedangkan guru masih 

menjadi pemeran utama dalam pembelajaran. Lemahnya pemahaman awal siswa 

terhadap konsep-konsep dasar sains yang sebetulnya telah diajarkan, dan 

lemahnya pemahaman siswa dalam menghubungkan konsep dengan kehidupan 

sehari-hari, serta laporan dari beberapa siswa bahwa dengan diadakan metode 

pembelajaran diskusi dominan siswa hanya mengandalkan 1 atau 2 orang teman 

mereka untuk mengerjakan tugas dari guru. 

 Setelah melakukan wawancara kepada siswa, maka peneliti mendapatkan 

bahwa kurangnya minat siswa dalam pembelajaran IPA, disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman konsep yang diberikan oleh guru, karena guru hanya 

menyampaikan materi yang ada di buku paket, selain itu dominan siswa mengeluh 

bahwa kebanyakan teman mereka hanya mau menang sendiri dan pelit dalam 

membagi informasi atau pengetahuan mereka. 
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 Sehingga dari wawancara yang telah peneliti lakukan, literasi sains dan 

sikap ilmiah peserta didik masih rendah, disebabkan oleh proses pembelajaran di 

kelas masih bersifat teoritis dan berpusat pada guru, dan peserta didik masih pasif 

dalam pembelajaran, serta tidak ada kerja sama antar siswa. 

 Guna mengatasi segala permasalahan pada pembelajaran IPA di SMP 

Negeri 2 Konsel, maka sangat dibutuhkan model pembelajaran, salah satunya 

seperti model pembelajaran inkuiri terbimbing, yang dalam pelaksanaanya guru 

menyediakan bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada peserta didik, 

perancanaanya dibuat oleh guru, peserta didik tidak merumuskan masalah, dalam 

model pembelajaran inkuiri terbimbing guru tidak melepas begitu saja kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. 

 Model pembelajaran inkuiri terbimbing akan melatih peserta didik berani 

mengemukakan pendapat dan menemukan sendiri pengetahuannya yang berguna 

untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Penggunaan pembelajaran dengan 

model inkuiri terbimbing secara efesien dan aktif akan mengurangi monopoli guru 

dalam penguasaan jalannya proses pembelajaran, dan kebosanan peserta didik 

dalam menerima pelajaran akan berkurang. 

 Berdasarkan asumsi peneliti dengan melihat kemampuan literasi sains dan 

sikap ilmiah peserta didik yang masih rendah, dan adanya persoalan yang perlu 

diteliti, untuk itu penulis akan menyelesaikan masalah ini dengan penelitian, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian quasi eksperimen. 

Memahami persoalan tersebut maka peneliti terdorong untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan mengadakan kegiatan penelitian yang berjudul: 
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”Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Literasi 

Sains dan Sikap Ilmiah Peserta Didik  di  SMP  Negeri 2 Konsel”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi sains peserta didik di SMP Negeri 2 Konsel masih 

rendah. 

2. Sikap ilmiah yang meliputi yaitu bekerja sama, rasa ingin tahu, 

mengutamakan bukti, sikap skeptif, sikap tekun, tanggung jawab, dan toleran 

dalam diri peserta didik masih rendah. 

3. Proses pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat satu arah dan belum 

mengarah pada student center sehingga pembelajaran lebih mengutamakan 

produk daripada proses. 

4. Masih banyak siswa yang belum berperan aktif dalam proses pembelajaran.  

1.3 Batasan Masalah 

 Agar peneliti tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka peneliti 

membatasi penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian ini adalah kelas VIII SMPN 2 Konsel. 

2. Materi yang akan diajarkan adalah materi getaran, gelombang, dan bunyi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kemampuan literasi sains yang digunakan terdiri dari aspek memahami 

fenomena, menjelaskan fenomena, menggunakan bukti ilmiah, 

mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, dan memecahkan masalah.  
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4. Sikap ilmiah yaitu rasa ingin tahu, bekerja sama, ketekunan, mengutamakan 

bukti dan skeptis. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap literasi 

sains peserta didik ? 

2. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap sikap 

ilmiah peserta didik ? 

3. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap literasi 

sains dan sikap ilmiah peserta didik kelas VIII pada materi getaran, gelombang, 

dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari di SMP Negeri 2 Konsel ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

literasi sains peserta didik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

sikap ilmiah peserta didik. 

3. Untuk mengetahui model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh secara 

simultan terhadap literasi sains dan sikap ilmiah peserta didik kelas VIII pada 

materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari di SMP 

Negeri 2 Konsel. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil peneitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain:  
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1.6.1 Secara Teoritis. 

  Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkuat, dan melengkapi teori-

teori pembelajaran IPA, khususnya pada materi getaran, gelombang, dan bunyi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.6.2 Secara Praktis.  

1.6.2.1 Bagi peserta didik,  

1) Meningkatkan kemampuan literasi sains siswa dalam pembelajaran IPA 

materi Getaran, Gelombang dan Bunyi dalam Kehidupan Sehari-hari. 

2) Memberikan sesuatu pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran 

IPA tidak monoton dan membosankan. 

1.6.2.2 Bagi guru, memperoleh metode pembelajaran yang kreatif, efektif dan 

menarik dalam pembelajaran IPA.  

1.6.2.3 Bagi kepala sekolah, sebagai wacana dalam upaya meningkatkan mutu 

pengajaran dan hasil belajar khususnya pada peserta didik kelas VIII.  

1.6.2.4 Bagi peneliti, menambah wawasan tentang penerapan model-model 

pembelajaran guna penyempurnaan dan bekal saat terjun langsung dalam 

dunia pendidikan di masa mendatang. 

  


